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NASI DRODZY NIEOBECNI
W dniach 1 i 2 listopada szczególne miejsce w naszej
pamięci zajmowali Ci, którzy odeszli na wieczny odpoczynek.
Świadectwem tej pamięci były odświętnie przystrojone groby
naszych bliskich, częstokroć gdzieś daleko od naszego aktualnego
miejsca zamieszkania. Są też groby, o które nikt nie dba, bo
rodziny już nie ma, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto zapali
skromną świeczkę i zmówi modlitwę za zmarłych.
Nasz Bank od wielu lat opiekuje się – na cmentarzu
w Stegnie - grobem – Józefa Białego. pierwszego prezesa Zarządu.
Z nielicznych dokumentów ocalałych po dwóch pożarach wynika,
że był założycielem (podówczas) Gminnej Kasy Spółdzielczej
i krótko, jej pierwszym prezesem.
Zmarł w roku 1977, mając lat 79, jako człowiek bez rodziny, zapomniany, samotny.
Władze samorządowe naszego Banku urządziły mu godny pogrzeb, ufundowały przyzwoity nagrobek i każdego
roku dbają o wystrój i kwiaty na dzień Wszystkich Świętych.
DZIEŃ SENIORA Z PROFILAKTYKĄ W TLE
Z inicjatywy wójta gminy Sztutowo – Stanisława Kochanowskiego, oraz kierowniczki tamtejszej świetlicy
środowiskowej – Aliny Niedzielskiej, odbyło się, z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora (20 października)
spotkanie starszego pokolenia mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych. Nie zabrakło życzeń,
występów artystycznych i słodkiego poczęstunku, ale nie było to spotkanie wyłącznie towarzyskie. Organizatorzy
postanowili wykorzystać fakt, że udało się zgromadzić sporą liczbę starszych osób, dla celów – rzec by można
– szkoleniowych.
Uznano, że jest to doskonała okazja aby przekazać seniorom ważne wskazówki – jak unikać zagrożeń i dbać
o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia. Mówili o tym zaproszeni na spotkanie policjanci, którzy tym razem
wystąpili w roli prelegentów.
O zabezpieczeniu mienia i właściwym oznakowaniu posesji rozmawiał z uczestnikami spotkania dzielnicowy.
Funkcjonariusze ostrzegali starsze osoby przed działalnością „fałszywych wnuczków”, przypomnieli
sposoby alarmowania służb, zachęcali do przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
a w szczególności używania elementów odblaskowych podczas rowerowych przejażdżek czy pieszych spacerów.
Do rąk uczestników spotkania trafiły też odblaskowe serduszka promujące akcję „Kochasz? Powiedz stop
wariatom drogowym”, ulotki informacyjne i odblaskowe zawieszki.
Do tej wartościowej inicjatywy włączył się nasz Bank, przekazując
uczestnikom spotkania kamizelki odblaskowe. Ten prezent ma służyć
poprawie bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach, a jak
wiadomo – ich używanie jest obowiązkowe. Swoje „pięć minut” miała
też przedstawicielka naszego Banku informując o tym jak bezpiecznie
korzystać z bankowości elektronicznej. Wprawdzie wśród seniorów
nie jest to najpopularniejsza forma obracania środkami pieniężnymi,
ale w myśl zasady, że „przezorny zawsze ubezpieczony” lepiej być
zawczasu ostrzeżonym niż żałować po fakcie. A jeśli seniorom to nie
jest potrzebne, to może przypomną swym dzieciom lub wnukom, że
w internecie też czają się niebezpieczeństwa.

MNIEJ NIŻ OSIEM ...
... tygodni pozostało do końca roku. Kolejny raz przypominamy udziałowcom, że niezbędna jest decyzja
w sprawie należnej im dywidendy. Zwracamy się – rzecz to oczywista – do tych, którzy jeszcze nie zadecydowali, czy należność z tytułu dywidendy za miniony rok ma być dopisana do ich udziałów (w razie
potrzeby – zostanie uzupełniona do kolejnego, pełnego udziału), czy ma być wypłacona. Nie utrudniajmy
życia paniom w księgowości, bo pod koniec roku i tak mają wyjątkowo dużo pracy. Zapraszamy, sprawę
można załatwić w każdej naszej placówce. W dniu 31października na decyzję 170 udziałowców czekała
łączna kwota 7211,95 zł.
PO PIERWSZYM DZWONKU
W tym roku z mocy ustawy, po raz pierwszy
w progi szkolne wkroczyły 6-latki (7 latki też
wśród nich są) które, na początku swej szkolnej
kariery – jak to się dzieje co roku – stały się
głównymi bohaterami uroczystego pasowania na
ucznia. Nasz Bank od lat sponsoruje te uroczystości
w szkołach, które zorganizowały już Szkolne Kasy
Oszczędności, wychodząc ze słusznego w swej
treści porzekadła – „ czego się Jaś nie nauczy – Jan
nie będzie umiał.” A chodzi o to, aby już od najmłodszych lat uczniowie nauczyli się dobrze i rozsądnie
Pasowanie pierwszoklasistów w Marzęcinie
gospodarować pieniędzmi. To oni w przyszłości
staną się klientami i udziałowcami naszego Banku.
Podobnie jak w latach poprzednich, wszystkie
„pierwszaki” otrzymali książeczki SKO z wkładem
10 zł.- jako zachętę do dalszego oszczędzania i nauki
rozsądnego gospodarowania własnymi pieniędzmi.
Były też różnego rodzaju drobne upominki –
słodycze, worki na strój sportowy, kredki, książeczki
do kolorowania obrazków, plany lekcji.
Pasowanie pierwszoklasistów w Tujsku
W tym roku w poszczególnych szkołach (tych z SKO) ślubowanie złożyło łącznie 155 uczniów.
W Marzęcinie – 35, Stegnie – 35, Sztutowie – 65, Tujsku – 20.
Pierwszoklasistom życzymy wszelkiej pomyślności, znakomitych wyników i wiele radości, a pedagogom wyrozumienia i wytrwałości w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.
WESTERN UNION ...
... już od 15 października działa w naszym Banku. Kiedy
sygnalizowaliśmy Państwu w lipcowym numerze Gazetki, że
ta usługa wprowadzona zostanie u nas, nic nie wskazywało na
kłopoty (nie po naszej stronie!), które zmusiły do odłożenia
terminu uruchomienia tej usługi. Ale już wszystko działa,
powoli rośnie liczba przeprowadzanych operacji. Wiadomo,
klienci muszą mieć taką potrzebę, muszą też wiedzieć, że
nie trzeba jechać daleko, że można już sprawę załatwić na
miejscu.
Informujemy więc i zapraszamy do naszych placówek, a dla lepszego zapamiętania jak prosto ta usługa
działa, pokazujemy jej graficzne przedstawienie.

INTERFEJS MOBILNY...
...to kolejne rozszerzenie programu Internet Banking, które
umożliwia korzystanie z usług banku na tabletach i telefonach
komórkowych typu smartfon.
Program dedykowany jest dla urządzeń mobilnych
obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry.
Usługa dostępna dla klientów, którzy są użytkownikami
programu Internet Banking – do logowania obowiązuje ten
sam login i hasło.
Cenna zaleta systemu to nieograniczony dostęp do swego
konta o każdej porze i w dowolnym miejscu, możliwość
wykonania żądanej operacji – np. przelewu, sprawdzenia
historii operacji, definiowania zleceń stałych, doładowanie
telefonu.
Możliwa jest też realizacja operacji QRprzelew – czyli szybkiej płatności bez wpisywania danych
(wczytywanie faktur z QR kodem – fotografujemy tylko sam kod) oraz geolokalizacja, czyli prezentacja
na wyświetlanej mapce pobliskich bankomatów i placówek banku.
NASZA NOWA OFERTA ...
... to promocyjne, bezpłatne wydawanie kart MasterCard Business Pay Pass do 31 grudnia 2014 r.
Ten typ karty przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących
działalność gospodarczą. Jest to karta międzynarodowa.
Zalety tej karty to czteroletni okres ważności (i możliwość jej wznowienia), funkcja zbliżeniowa,
możliwość realizowania zakupów przez internet dzięki usłudze 3D secure.
Klienci dotychczasowi, jak też nowi, do jednego rachunku posiadać mogą zarówno karty debetowe
bez funkcji zbliżeniowej - Visa Electron Business jak też kartę zbliżeniową – MasterCard Business
PayPass.
Zainteresowanych zapraszamy do naszych placówek.
Z KARTĄ VISA ELECTRON......można zapomnieć o gotówce.
Trwa sprzedaż promocyjna kart płatniczych dla klientów indywidualnych,
posiadaczy rachunków w naszym Banku.
W trakcie promocji (do dnia 30 listopada) klienci, którzy zamówią kartę VISA Electron lub VISA
Electron pay Wave (tzw.„zbliżeniową”) i wykonają minimum jedną bezgotówkową transakcję na kwotę
co najmniej 50 zł, otrzymają upominek w postaci eleganckiego portfela.
Sprzedażą premiową objęte są pierwsze karty wydane do nowo otwartych rachunków ROR oraz do
istniejących już ROR, do których jeszcze nie były wydane karty.
Jak to załatwić? To proste: w naszej placówce podpisać umowę o wydanie karty debetowej, po jej
odebraniu dokonać przynajmniej jednej transakcji na kwotę minimum 50 zł (w terminie do 10.12.),
a po kilku dniach zgłosić się po odbiór nagrody – nie później niż do 15 grudnia.

<KREDYT DLA CIEBIE>

Oferta aktualna
DO 31 GRUDNIA
Kredyt do 20.000 zł
procentowanie - 9,5%,
prowizja 0%
Termin spłaty – do 20 miesięcy

< LOKATA JESIEŃ-2014 >
Oferta aktualna
DO 19 GRUDNIA
Minimalny wkład 500 zł.
Oprocentowanie
3 mies. -1,7%
6 mies. -2.0%

Życzenia imieninowe

Imieninowe życzenia wszelkiej pomyślności, codziennych - chociażby drobnych - sukcesów, niezmiennie
dobrego samopoczucia i zdrowia kierujemy w kolejnych dniach tego miesiąca do solenizantów, którymi są:
W listopadzie:
3. Sylwia, Hubert. 4. Karol, Olgierd. 5. Elżbieta, Sławomir. 6.
Feliks, Leonard. 7. Antoni, Ernest. 8. Seweryn, Wiktor. 9. Teodor,
Ursyn. 10. Lena, Ludomir. 11. Marcin, Bartłomiej. 12. Renata,
Witold. 13. Stanisław, Mikołaj. 14. Agata, Wawrzyniec. 15.
Albert, Leopold. 16. Gertruda, Edmund. 17. Salomea, Grzegorz.
18. Aniela, Roman. 19. Elżbieta, Seweryn. 20. Anatol, Feliks. 21.
Janusz, Konrad. 22. Cecylia, Marek. 23. Adela, Klemens. 24.
Flora, Emma. 25. Katarzyna, Erazm. 26. Delfina, Leonard. 27.
Walerian, Wirgiliusz 28. Lesław, Zdzisław. 29. Błażej, Saturnin.
30. Andrzej, Konstanty.
W grudniu:
Zgubiłeś kartę, zgłoś!
1.Edmund. Natalia. 2. Balbina, Paulina. 3. Franciszek, Ksawery.
4. Barbara, Krystian. 5. Krystyna, Sabina. 6. Jaremy, Mikołaj.
		

Rada Nadzorcza, Zarząd,
pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 19 listopada,
następny 3 i 17 grudnia 2014 r. w godz. 900-1500.
Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: sekretariat@bsstegna.pl strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 7.11.2014 r.

Skład i druk:

Sztutowo, ul. Lipowa 8, tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl

